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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.

Denna sammanfattning grundar sig på digital enkät och enkät och muntlig utvärdering vid programavslutning för
aktuell terminskull. HT 16.
Resultat med viss reservation för svarsfrekvens 
Man kan konstatera att det finns spridda kommentarer i olika avseenden när det gäller uppfattningen om
socionomprogrammet. Det går dock till viss del att urskilja återkommande mönster. Det man önskat mera av är
praktik, praktiknära övningar och samtalsmetodik, men det finns också synpunkter på att kravnivån och tempo,
likaså att det borde finns mer variation gällande examinationsformer. En majoritet av studenterna tycker dock att
man under utbildningens gång fått en bred kunskapsbas, utmanats i tankesätt och ställts inför intellektuella
utmaningar, att de tränats att tänka själva och fått ett bredare perspektiv både professionellt och privat. 

Programledarens sammanfattande analys.

Socionomutbildningen är en akademisk yrkesutbildning. Bedömning när det gäller önskemål om mer praktik,
praktiknära övningar etc. är att majoriteten av studenterna siktar på att utföra praktiskt socialt arbetet och därmed
känner behov av att träna på och kunna få inblick i det sociala arbetets vardag i större utsträckning under



utbildningens gång. Till detta kommer naturligtvis att socionomutbildningens bredd och verksamhetsfältets bredd
gör att önskemålen om att fördjupa inom de olika områdena är förståeliga, men inte möjliga att helt tillgodose inom
ramen för programmet. Vi har medverkan av gästföreläsare som är yrkesverksamma i ett flertal av programmets
kurser, så även tillämpningsövningar inom bl a samtalsmetodik, utredningsmetodik, etc., men önskemålen måste
även balanseras mot behovet av akademisk teoribildning och ett vetenskapligt förhållningssätt i yrkesutövningen.
När det gäller kravnivå och tempo så finns en variation vilket är ofrånkomligt. Här finns synpunkter både på att det
ibland är för högt och ibland för lågt. Det som kan oroa här är om dessa svängningar blir för stora. När det gäller
examinationsformer så finns också önskemål om mer variation, vilket kan tolkas som ett önskemål om mer
inlärningspedagogisk kreativitet. När det gäller utsagor gällande kunskapsinhämtning, tankesätt, intellektuella
utmaningar, perspektivbredd etc. så är min tolkning att det har skett en mognad och en utveckling av yrkesidentitet
under programmets gång vilket är positivt. 

En avslutande kommentar från en nöjd student: "Jag anser att allaborde gå socionomutbildningen, då det som lärs
ut är viktigt för alla"

Förslag till förändringar.

Genomlysning av programmets kurser avseende lärandemål, studiehandledningar, litteratur och
examinationsformer pågår vilket innebär att ett flertal av ovanstående synpunkter är föremål för diskussion och för
eventuella åtgärder.

1 Registrerad på program aktuell kull, ej gjort avbrott, ej gjort uppehåll och registrering på kurs vid Kau innevarande termin.
2 Antalet studenter som inte klickat i "nej" - "jag är inte student på ovanstående program innevarande läsår" i värderingen. 
3 Antalet studenter som besvarat minst 1 fråga eller skrivit i fritextfält.


